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  Van de Voorzitter 
 

 
 

Het eerste nummer van het jaar 2016 ligt voor u en ik spreek de wens uit dat het 
voor u allen een mooi sportief jaar wordt. Zelf ben ik het jaar goed begonnen en zijn 
wij met vrienden een weekje naar de zon geweest. Nee het was geen trainingsweek, 
zoals de betaalde collega’s hebben gehad. Met een mooi kleurtje kunnen we weer 
beginnen aan de tweede helft van de competitie. 
 

De winterstop is inmiddels voorbij en de competitie begint weer op gang te komen. 
Ook de KNVB heeft weer diverse themabijeenkomsten georganiseerd voor scheids-
rechters en rapporteurs. Bijeenkomsten die ook meetellen voor de rapportage. De 
trainingsgroepen hebben een korte pauze gehad en zijn inmiddels ook weer van 
start gegaan. Verheugend is het dat de groep Kampen steeds meer scheidsrechters 
kan begroeten die op een enthousiaste manier worden getraind door Eddy, Wim en 
Siem. Als extra worden bij de trainingsgroepen Emmeloord en Kampen regelmatig 
na afloop van de training thema’s behandeld door Eddy de Gier en Jan Lahuis. Dat 
is toch weer een meerwaarde voor onze scheidsrechters.  
Bij de bestuursmededelingen elders in het clubblad doet onze secretaris verslag van 
de activiteiten die de afgelopen tijd hebben plaatsgehad, zoals de Kerstbingo en het 
Jan Willem van Essenzaalvoetbaltoernooi in Elburg.  
Wederom een vlot verlopen toernooi en dank aan een ieder die zich hiervoor heeft 
ingezet. Om bij zaalvoetbal te blijven, kan ik u meedelen dat het bestuur bezig is met 
de voorbereidingen voor de organisatie van het NK-zaalvoetbal op 21 januari 2017. 
Dit houdt nu in het vinden van een geschikte accommodatie en de daar bijbehorende 
catering.  
 

Ik wens u voor de rest van het seizoen het allerbeste, vele mooie wedstrijden en 
hoop u te zien bij de activiteiten van de SZO. Op de website www.covs.nl wordt u op 
de hoogte gehouden van het wel en wee van uw SZO. En natuurlijk niet vergeten:  
21 maart 2016 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur.  
I.v.m. met de ontstane situatie bij De Vrolijkheid is de locatie van onze algemene 
ledenvergadering nog niet duidelijk. De leden worden daarover zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd. De agenda ziet u elders in dit clubblad. 
 

Lief en Leed 
 

Ons lid Ibadullah Avci uit Kampen is herstellende van een zware operatie en het 
bestuur wenst hem spoedige beterschap. Bij hem werd namens het bestuur van de 
SZO een fruitmand bezorgd. Verder hebben wij ook vernomen dat Ep Vinke een 
tijdje terug al een knieoperatie heeft ondergaan. Het bestuur was hiervan niet op 
de hoogte en dat betreuren wij. Wij hadden dan eerder aandacht kunnen schenken 
aan ons SZO-lid. Wij hopen dat het inmiddels beter gaat. 
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In januari werden wij geconfronteerd met 2 overlijdensberichten. Op 18 januari 2016 
is ons oud-bestuurslid Albert Stam op 69-jarige leeftijd overleden. Albert Stam heeft 
van 1977 tot 1996 deel uitgemaakt van het bestuur en heeft al die jaren de redactie 
van het clubblad verzorgd. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie sterkte toe om 
dit verlies te verwerken.  
 

Op vrijdag 22 januari 2016 ontvingen wij een bericht dat Ria Dijk (61 jaar) uitbaatster 
van De Vrolijkheid zou zijn overleden. Meer was nog niet bekend, maar de volgende 
dag werd meer duidelijk. Ria Dijk kon het leven blijkbaar niet meer aan en koos er 
voor om het aardse leven vaarwel te zeggen. Wat moet dat een verschrikkelijk 
moment zijn geweest toen men haar vond. Ook als bestuur konden wij dit niet bevat-
ten. De SZO was en is kind aan huis in De Vrolijkheid in Zwolle. De Vrolijkheid is van 
vroeger uit al het clubcafé van de SZO waar scheidsrechters na afloop van hun wed-
strijden samen kwamen. Ook houden wij onze kaartcompetitie en onze algemene 
ledenvergaderingen in De Vrolijkheid.  
 

Hans van der Veen, voorzitter SZO. 
 
 

 
 
  Onze jarigen in de komende maanden 
 

 

Februari Maart 

1 Jorn van Eck 7 Cees Grafhorst 
6 Geert Vrieling 10 Jan Pekaar 
8 Klaas Muis 11 Gert Keijl 
9 Egbert Lok 13 Henk Friederichs 
12 Jan Wissink 14 Thomas de Gier 
12 Leon de Vries 14 Jan Vonk 
13 Onno Koning 15 Martin van de Brug 
13 Frans Rigterink 16 Roy Bruggeman 
16 Sander Stoffer 22 Jannes Fijn 
17 Piet de Leeuw 29 Friso Jongejan 
20 André Clement 29 Harwie Kluinhaar 
21 Yorick Tjeenk Willink 
22 Ruud de Gooijer 

 

24 Ivor Knol 
25 Hielke Jan Borger 
26 Paul Ruisendaal 
28 Jaap Scholtens 

Allen van harte gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst. 
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  Bestuursmededelingen 
 

 
 

Hier volgen weer de gebruikelijke mededelingen uit het bestuur, na de bestuursver-
gaderingen van 2 december 2015 en 11 februari 2016. 
 

Over het Lief- en Leed binnen de vereniging, deed de voorzitter reeds enkele mede-
delingen. Mochten er ziekte en of ernstige blessures bekend zijn, informeer dan het 
bestuur van de SZO. Dan kunnen we hieraan zo mogelijk aandacht besteden. 
 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er enkele leden van de ledenlijst van de SZO 
afgevoerd, omdat zij hun lidmaatschap gedurende 2015 hebben opgezegd. Omdat 
men de contributie voor het laatste half jaar nog heeft voldaan, worden deze leden 
eerst per 31 december van dat jaar afgevoerd. Op 1 januari 2016 had de SZO 152 
leden. 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. kon ook in 2015 terug zien op een goed 
bezochte Kerstbingo. Er waren enkele leden van de SZO, die vanwege vakantie, 
ziekte of andere verplichtingen verstek lieten gaan maar door de komst van enkele 
nieuwe jeugdleden waren er meer leden dan vorig jaar, zodat de opkomst goed kon 
worden genoemd. De voorzitter Hans van der Veen heette even na acht uur ieder-
een van harte welkom. De koffie met cake/koek en twee consumptiemunten waren 
voor rekening van de penningmeester van de SZO. Er hadden circa 50 personen, 
inclusief bestuur, organisatie en introducés, de moeite genomen om naar ons “vaste 
honk”, Café Restaurant “De Vrolijkheid” te Zwolle af te reizen. Wout Jongman had de 
leiding en Fred Mulder bediende de bingomolen. De organisatie werd bijgestaan 
door bestuurslid Henk Schrik en Wilma en Lindsey Jongman, die de lootjes aan de 
man/vrouw brachten. Het organisatiecomité bestaande uit de families Jongman, 
Mulder en Van der Veen had weer hele leuke prijzen “ingekocht” in Duitsland en bij 
de plaatselijke middenstand in de plaatsen Emmeloord en Kampen. Door een goed 
ingerichte zaal was het weer gezellig en kunnen we weer terug zien op een zeer 
geslaagde clubavond van de SZO. 
 

In de bestuursvergadering van 15 oktober 2015 heeft het bestuur besloten om de 
SZO kandidaat te stellen voor de organisatie van het Nederlands Kampioenschap 
Zaalvoetbal van COVS Nederland op zaterdag 21 januari 2017. Via de voorzitter 
Hans van der Veen had de SZO een optie genomen op Sporthal “De Trefkoele +”  
te Dalfsen maar via Wilma Jongman werden we in contact gebracht met de beheer-
der van de sporthal aldaar. Op 3 februari jl. bezochten de voorzitter en secretaris de  
Bosbadhal in Emmeloord. De gemeente Emmeloord heeft een prachtige accommo-
datie beschikbaar, die qua zaalhuur bijna de helft goedkoper is dan in Dalfsen en de 
WRZV-hallen in Zwolle. In de bestuursvergadering 11 februari jl. heeft het bestuur de 
knoop doorgehakt door nu definitief te kiezen voor de locatie in Emmeloord. Deze 
accommodatie is een fantastisch affiche voor dit landelijk evenement van de COVS. 
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Net nà de jaarwisseling ontvingen we een bericht van de Scheidsrechtersvereniging 
Zutphen e.o., dat zij zich afmeldden voor het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoer-
nooi van 9 januari jl. De organisatie, wedstrijdschema en lunchschema moesten 
drastisch om worden gegooid. Er vond een kleine verschuiving plaats in de samen-
stelling van de beide poules. Toch lukte het de secretaris om binnen 1 week alles 
gereed te krijgen en alle betrokkenen te informeren omtrent de doorgevoerde wijzi-
gingen. Maar leuk is anders! We kunnen wederom terugkijken op een geslaagd 
evenement, dat door de SZO voor de 37ste keer werd georganiseerd. We gaan dus 
op naar de 40ste keer, dat zal worden gehouden in 2019. Ook financieel gezien kon-
den de eindjes weer fijn aan elkaar worden geknoopt door het inschrijfgeld van de 
deelnemende COVS-groepen en een fantastische verloting, dat voor het grootste 
deel de verdienste is van ons ere-lid Klaas Muis, die in zijn eentje maar liefst 12 
boekjes met lootjes aan de man en vrouw wist te brengen. Een echte kanjer! Hulde! 
Op sportief gebied moest het zaalvoetbalteam van de SZO haar meerdere erkennen 
in de andere COVS-groepen. In de poulefase werd slechts één schamel puntje bij 
elkaar gesprokkeld. Dat is niet voldoende om een ronde verder te komen. Voor een 
uitgebreider verslag verwijs ik de leden naar het verslag elders in dit clubblad. 
 

Zoals in het clubblad van december 2015 reeds werd medegedeeld, wordt er in de   
vijf nummers van “Scheidsrechterskontakt” een quiz “Het slimste lid van de SZO” op-
genomen. Het reglement staat elders in dit clubblad afgedrukt. Uiteraard kan ieder-
een meedoen, maar de uiteindelijke “hoofdprijs” is alleen bestemd voor een lid van 
de SZO of zijn/haar partner.  
 

De volgende bestuursvergadering van de SZO vindt plaats op donderdag 14 april 
a.s.. In verband met het aftreden van Henk Schrik tijdens de komende Algemene 
Ledenvergadering is thans nog niet bekend wat de nieuwe vergaderlocatie wordt. 
De eerstvolgende bestuursvergadering zal worden gehouden bij Hans van Bruggen, 
het nieuwe bestuurslid, die Henk Schrik zal opvolgen. Agendapunten kunnen bij het 
secretariaat worden ingeleverd.  
 

Voor diverse andere zaken - de COVS betreffende - verzoek ik de leden de website 
van de COVS te raadplegen. Op de website www.covs.nl staan ook diverse versla-
gen van het VCN over het onderhoud dat is gevoerd met de KNVB. Op deze web-
site staan onder de groep Zwolle ook diverse andere onderwerpen omtrent de SZO. 
 

Adreswijziging: De secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. is met 
ingang van 1 februari 2016 verhuisd naar Almere, Isadora Duncanweg 33, 1326 SL 
Almere, telefoon 036 – 8 44 38 23. Alle correspondentie moet aan dit adres worden  
gericht of per e-mail naar Jan.Lahuis@ziggo.nl of zwolle@covs.nl. Nà 28 februari 
a.s. komt het e-mailadres van ziggo te vervallen het wordt janlahuis52@gmail.com.  
 

Voor diverse andere mededelingen, verwijs ik naar de afzonderlijke artikelen en 
convocaties in dit clubblad. 
 

Namens het bestuur, secretaris Jan Lahuis. 
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  Spelregels Veldvoetbal 
 

 

1. Wat moet een scheidsrechter doen als hij voor aanvang van de wedstrijd 
 ziet  dat er een geschorste speler gaat mee doen?  
 
 a. De scheidsrechter zegt de speler, dat hij niet mee mag doen. 
 b. De wedstrijd kan niet worden begonnen. 
 c. De wedstrijd aanvangen, maar eerst de bewuste speler een waarschuwing 
  geven door het tonen van de gele kaart. 
 d. De scheidsrechter kan de speler het meespelen niet verbieden, maar moet 
  dit wel melden aan de KNVB. 
 

2. Bij het nemen van een strafschop stopt de doelverdediger de bal, maar de 
 bal stuit van zijn borst en rolt terug voor de voeten van de nemer. Op het 
 moment dat de nemer de bal opnieuw wil spelen, komt er een tweede bal 
 hinderlijk in het veld en de scheidsrechter fluit af. Hoe hervat de scheids- 
 rechter het spel? 
 

 a. Hij laat de strafschop overnemen. 
 b. Hij geeft de verdedigende partij een indirecte vrije schop. 
 c. Hij geeft de verdedigende partij een directe vrije schop. 
 d. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal. 
 

3. Welke van de volgende overtredingen moeten allebei worden bestraft met 
 een indirecte vrije schop? 
 

 a. Een tegenstander in zijn loop belemmeren en een tegenstander aanvallen. 
 b. Een tegenstander proberen te slaan en een tegenstander laten struikelen.  
 c. De scheidsrechter misleiden en op gevaarlijke wijze spelen. 
 d. Een tegenstander trappen en de scheidsrechter beledigen. 
 

4. Terwijl het spel “dood” is, beledigt een verzorger in het amateurvoetbal 
 vanuit de de dug-out de scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter 
 beslissen? 

 a. Hij geeft opdracht om de verzorger achter de afrastering te laten plaats- 
  nemen. 
 b. Hij stuurt de verzorger van het veld door het tonen van de rode kaart. 
 c. Hij geeft de verzorger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. 
 d. Hij geeft de verzorger een vermaning. 
 

5. Een speler van partij A, die achter de bal staat om een directe vrije schop
 te nemen, trekt volgens de scheidsrechter te veel tijd. De scheidsrechter 
 fluit af en toont hem de gele kaart. Hoe moet het spel worden hervat? 
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 a. Met een directe vrije schop voor partij A. 
 b. Met een directe vrije schop voor partij B. 
 c. Met een indirecte vrije schop voor partij B. 
 d. Met een scheidsrechtersbal. 
 
 
 

 
 
  Aankondiging Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2016 
 

 
 

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) nodigt hierbij de 
leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden 
gehouden op maandag 21 maart 2016, aanvang 20.00 uur. De vergadering wordt 
dit jaar gehouden bij de v.v. KHC, Sportpark “De Venen”, Veneweg 1, 8265 VC 
Kampen, telefoon: 038 – 3 31 20 06. De (verkorte) agenda treft u hierbij aan. De 
uitgebreide agenda met de behorende vergaderstukken worden ook nog via e-mail 
aan de SZO-leden verzonden. SZO-leden zonder e-mail, krijgen een papieren versie 
via de gewone post toegestuurd. 
 

A G E N D A 
 

1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2015. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Jaarverslag 2015 van de secretaris SZO. 
5. Jaarverslag 2015 van de penningmeester SZO.  
6. Verslag kascommissie. 
7. Verkiezing kascommissie. 
8. Vaststelling contributie 2017.  
9. Vaststelling begroting 2016. 
10. Bestuursbeleid. 
11. Voorstel tot wijziging artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement 
12. Bestuursverkiezing. 
13. Rondvraag. 
14. Huldigingen. 
15. Genodigden aan het woord. 
16. Sluiting. 
 

De voorzitter Hans van der Veen de secretaris Jan Lahuis 
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  Reglement Quiz “Het slimste lid van de SZO” 
 

 
 

Op basis van een bestuursbesluit van 13 augustus 2015, wordt er in dit kalenderjaar 
in het (digitale) clubblad van de SZO de puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO” 
opgenomen. De puzzelrubriek wordt door de secretaris van de SZO verzorgd, zodat 
de andere bestuursleden (of hun partners) – indien gewenst – ook kunnen/mogen 
deelnemen. 
De prijsvraag is alleen bedoeld voor leden van de SZO, die op onze ledenlijst 
voorkomen en de eventuele partners van deze leden. Andere gezinsleden of 
huisgenoten van deze SZO-leden, andere leden van de COVS of externe mensen 
mogen wel een oplossing insturen, maar doen buiten mededinging mee om de 
uiteindelijke titel “Het Slimste lid van de SZO” met de bijbehorende hoofdprijs. 
 

In dit eerste nummer treft u 50 cryptische omschrijvingen aan voor plaatsnamen in 
Nederland. Voor elke goede plaatsnaam is er 1 punt te verdienen. Er zijn totaal 
derhalve 50 punten te verdienen voor het Algemeen Klassement “Het Slimste lid van 
de SZO”. In sommige gevallen is het mogelijk, dat er wel meerdere plaatsnamen 
matchen met de cryptische omschrijving. In dat geval bepaalt de secretaris van de 
SZO of het antwoord wordt goed gerekend. Als er meerdere (goede) antwoorden zijn 
gegeven, dan worden deze bij de oplossingen vermeld. Plaatsnamen moeten in elk 
geval voorkomen op de plaatsnamenlijst van Nederland. Zelf bedachte plaatsnamen 
tellen dus niet mee. 
 

De oplossingen moet u opsturen vóór de datum, waarop de kopij voor het volgend 
clubblad moet zijn ingeleverd, naar het secretariaat van de SZO, Jan Lahuis, Isadora 
Duncanweg 33, 1326 SL Almere. Dit kan/mag via de reguliere post maar de voor-
keur geniet om het digitaal naar de secretaris op te sturen: naar zwolle@covs.nl of 
naar Jan.Lahuis@ziggo.nl. De uiterste inzenddatum staat achterin elk clubblad. 
 

De goede oplossingen worden in het eerstvolgende (digitale) clubblad vermeld. Over 
goede of foute antwoorden kan niet worden gereclameerd. 
 

De secretaris van de SZO, Jan Lahuis.  
 
 
 

 
 
  Spelregels Zaalvoetbal 
 

 
 

1. Een strafschop, die wordt genomen na de officiële speeltijd, wordt door 
 de doelverdediger gestopt. De bal komt terug bij de nemer, die nu wel 
 scoort. Wat beslist de scheidsrechter? 





Hessenweg 10, 7722 PK Dalfsen
T: (0529) 43 22 33  F: (0529) 43 42 69

E: info@bouwvanpijkeren.nl 
I: www.bouwvanpijkeren.nl

Bouwbedrijf van Pijkeren

Bouwwensen 
waarmaken
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 a. Doelpunt; 
 b. Indirecte vrije schop;  
 c. Geen doelpunt; de wedstrijd is afgelopen na de eerste uitwerking; 
 d. Alleen doelpunt, wanneer het een strafschoppenserie betreft; 
 

2. Een tijdstraf moet altijd: 
 

 a. volledig worden uitgezeten door de gestrafte speler, tenzij er wordt gescoord 
  door de tegenstander en er aan alle andere voorwaarden wordt voldaan; 
 b. volledig worden uitgezeten door een teamgenoot, tenzij er wordt gescoord 
  door de tegenstander en er aan alle andere voorwaarden wordt voldaan; 
 c. volledig worden uitgezeten door de gestrafte speler; desnoods in de tweede 
  helft of in een volgende wedstrijd; 
 d. worden gemeld maan de Tuchtcommissie van de KNVB; 
 

3. Een veldspeler wordt door de scheidsrechter uit het speelveld gezonden, 
 omdat zijn uitrusting niet voldoet aan de eisen. Dit team moet/kan nu: 
 

 a. met een speler minder verder spelen, totdat het euvel is verholpen en deze 
  speler zijn uitrusting door de scheidsrechter heeft laten controleren; 
 b. zolang een wisselspeler inzetten, totdat het euvel is verholpen en deze 
  speler zijn uitrusting door de scheidsrechter heeft laten controleren; 
 c. de speler weer inzetten, nadat de secretaris/tijdwaarnemer geconstateerd 
  heeft dat de uitrusting in orde is; 
 d. de speler weer inzetten, nadat de secretaris/tijdwaarnemer geconstateerd 
  heeft dat de uitrusting nu in orde is en de scheidsrechter daartoe een teken 
  heeft gegeven;  
 
 
 
 Belevenissen van SZO-lid Wilco Jansen in Afghanistan (I) 
 

 

 
Hallo allemaal,  
Hier mijn eerste stukje proza vanuit missiegebied. Ik ben inmiddels een beetje in 
gedribbeld en gesetteld. Op vrijdag 30 november ben ik vertrokken. We moesten 
om 03.00 uur verzamelen op de Johannes Postkazerne in Havelte. Ik was die 
nacht alleen thuis omdat Jacq mijn verjaardagscadeautje aan het verzilveren was 
met Amanda: concert van Kensington in het Ziggodome. Julien en Carlijn waren 
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logeren dus daar zat ik dan, hihi. Maar ja veel tijd om na te denken heb je toch niet. 
Korte nacht en focus op de missie. Met de bus van Havelte naar Köln om daar in 
een Amerikaanse C 17 Globemaster te stappen. Dit was wel een mooi avontuur. 
Enorm toestel en veel dingen anders. Niks: mooie blonde stewardess maar een 
(te) dikke vrouwelijke militair. Niks: ‘A.u.b. stoel en tafeltje omhoog’ en ‘mobiele 
telefoons uit’, maar in ‘plat’ Amerikaans roepen dat de vliegtijd 7 uur was en dat de 
‘garbage’ in de vuilniszakken moest. Het toestel was een enorme herriebak waar 
onderling praten schier onmogelijk was. Ook naar mijn I-pod luisteren en lezen was 
erg lastig. Dus oordoppen in en maar een beetje slapen. Hieronder het zicht in het 
toestel voor en achter mij. Rechtsvoor in de hoek zat die Amerikaanse vrouw de 
hele reis cola te drinken en nootjes te eten. Niet echt amusant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En inderdaad na 6,5 uur vliegen gingen we als een bezetene omlaag, een soort 
vrije val. Dat noemen ze tactisch landen. Omdat er geen raampjes zijn en de 
landing niet werd aangekondigd raakten we opeens de grond en was ik dus 
blijkbaar aangekomen in Mazar-e-Sharif. En het klopte ook nog want op het bord 
stond ` Welcome to Mazar-e-Sharif `. 
Op de terminal werd ik opgevangen door mijn voorgangers Toine en Bianca. 
Samen doen we dan een zogenaamde HOTO, Hand Over Take Over. Ze leggen 
alles uit en laten van zien op het kamp. Dat doen we dan voornamelijk in de zgn. 
‘Gouden Koets’. We hebben een Mercedes Benz tot onze beschikking en dat is 
een monster. Daar ligt een V8 motor in (voor de kenners) en deze geeft een 
prachtig geluid. Ook voor de ‘niet-auto kenners’, als ik. Na de aankomst werden we 
eerst ondergebracht in de legering van de Duitsers en niet op de Nederlandse 
enclave Dutch Mountain. Dat heeft te maken met ruimtegebrek en is ook logisch. 
We jagen natuurlijk onze voorgangers niet weg uit hun kamer. Na vijf dagen gingen 
we dan over naar ons eigen kamp. Daar deel ik een kamer met mijn collega Jan. 
Niet al te groot, klein beetje privacy maar prima voor elkaar. Tot nu toe zijn we 
bezig met vele dingen: kennis maken, briefingen, voorlichting over wapens en 
douane artikelen, bagagechecks, beveiliging van militairen op in- en uitreis. Dit 
doen we op de civiele en militaire luchthaven. Deze liggen naast elkaar. We heb-
ben ook wat kleine onderzoekjes. En hangen verder gewoon de wijkagent uit. Het 
is erg leuk om te doen. Je ziet nog een foto met de Nederlandse K-DC10. Hiermee 
vlogen de militairen terug die wij hebben afgelost. Die gingen eerst nog even 
relaxen op Cyprus om twee dagen later terug te keren in Nederland. Ga ik straks 
ook doen, via een vijf-sterren hotel op Cyprus terug, toppie. 
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En ja daar was hij dan, donderdag 3 december: Sinterklaas. Volgens traditie met 
Zwarte Piet en dat in een volle bar, The Lion’s Rock ( ja, hoe kom je erop). 
Van tevoren was gevraagd een cadeau mee te nemen en deze in de zak te 
deponeren. Iedere groep moest dus bij Sinterklaas komen, een liedje zingen en 
daarna mochten we graaien in de zak. Tevens kregen we nog een speculaaspop 
en chocoladeletter dus dit was wel goed geregeld en erg gezellig. Let vooral op de 
prachtig getimmerde stoel. Wordt gewoon even ter plaatse geregeld. 
Dit zijn eigenlijk wel de eerste indrukken die ik heb. Ik heb het prima naar mijn zin. 
Qua locatie kan het echt veel en veel minder. Ik begrijp van Jacq dat het thuis ook 
prima gaat. De dagen vliegen om voor haar en dat is ook wel weer lekker om te 
horen. Voorbereidingen voor Kerst en Oud-en Nieuw zijn hier reeds getroffen. De 
kerstboom staat en de oliebollen zijn al diepgevroren aangeleverd. Was een beetje 
jammer want daardoor ontbraken de bitterballen en frikadellen: die hadden we 
liever gehad. Verder heb ik nog even een foto gemaakt van mijn uitrusting. Staat 
altijd klaar voor vertrek, mocht het nodig zijn. Wapen staat uiteraard veilig in de 
kluis, maar moest toch even een stoere foto maken. Ook heeft de Kon. 
Marechaussee hier nog twee fietsen voor ons neergezet en hebben we even een 
fotootje gemaakt voor de entree van ons kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het weekendje met de voetbalvaders  
In Köln en Leverkusen had ik nog 1 belofte  
open staan (was eigenlijk een voorwaarde):  
gesigneerde PEC Zwolle shirt mee naar  
Afghanistan en op de foto. Is gelukt lijkt me.  
Er zijn hier nog 3 PEC supporters dat is erg 
prettig als er een keuze moet worden gemaakt welke wedstrijd er live op TV komt. 
Feyenoord en Ajax zijn er meer van, maar dan komen wij. En toch nog even om aan  
te geven, mocht iemand gaan twijfelen: Ik blijf een Eagle. 
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De winter is ingetreden en dit is dan het zicht vanaf het kamp de bergen in. Ik vind 
het mooi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilco Jansen, uit Afghanistan. 
 
 

 
 
   Oplossing Pilippine – clubblad (5) december 2015 
 

 

 

A D O O P C E E L     

B I L S E D E L A N G E 
C U I T V I N D E R 
D G E N E N      

E R A D I O K A M E R 
F N A C H T P A U W O O G 
G A N E M O O N     

H E D I N B U R G H 
I V E N K E L     

J R E C L A M E S P O T 
K B L O E M E N C O R S O 

 

De oplossing is: Olieaandeel 
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     Puzzelrubriek “Het slimste lid van de SZO”. 
 

 
 

Op deze en volgende pagina treft u de eerste puzzel uit de nieuwe rubriek “Het slim-
ste lid van de SZO” aan. De puzzel bestaat uit 50 cryptische omschrijvingen, die elk 
een Nederlandse plaatsnaam oplevert. 
 

Voorbeeld: Meer suiker in de plas = Zoetermeer. Kom er dus maar eens achter!  
 

Voor het klassement, gerekend over de 5 uit te brengen clubbladen van 2016, zijn er 
50 punten te verdienen. Voor elk goed antwoord ontvangt u één punt. Achter de 
omschrijvingen staat het aantal letters van de bedoelde plaatsnaam. Voor sommige 
omschrijvingen zijn meerdere plaatsen mogelijk. Door de redactie wordt bepaald of het 
antwoord goed wordt gerekend en dus eveneens een punt oplevert. 
 
1. Is de staart van dit dier uit de 

Betuwe verkeerd? (5)
16. Medeklinker geflankeerd door 

twee gelijken. (3)
2. Heuvels op de rand. (12)
 

17. Mannetjes eenden. (7)

3. Woonoord voor knaagdieren. (9) 18. Onzacht en omgekeerd dal. (10) 
4. Een vaan voor het salaris van een 
    soldaat. (9) 

19. Ontmande wezens. (6) 

5. Het zijn beesten. (6) 20. Gebedsplaats voor edelen. (10) 
6. Hoofddeksels. (6) 21. Friese sport op Brabantse berg. 

(11) 
7. ’t Sandelen van herten. (11) 22. Een huis voor monniken als 

      “naobers”. (13) 
8. Bedehuis met kleine hoedjes. (14)  23. Jonge dieren op het talud. (10) 
9. Een kledingstuk voor kippen. (10) 24. Deftige dunne platte stenen. (7) 
10. Als gids dienen. (6) 25. Beek met gewone waterbewoners. 

(8) 
11. Water opscheppen, b.v. met een 
      emmer. (6) 

26. Een door geestelijken gestichte  
      plaats. (11) 

12. Bestaat dit water uit vruchtensap? 
(9) 

27. Een uit de kluiten gewassen logé. 
(9) 

13. Een bult gelovigen bij elkaar. (10) 28. Bedeplaats voor jonge varkens. (11) 
14. Een ondeskundig persoon. (4) 29. Blijft met een deel van je gezicht uit 

      de buurt van deze plaats. (7) 
15. Daar …… men het onderspit! (5) 30. De helft van de helft van vier. (3) 
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31. Indrukwekkend natuurverschijnsel. (8) 
 

41. Het water bij Amsterdam in het 
nest 
      van de steenarend. (7) 

32. Een stekel uit barre oorden. (11) 
 

42. Een gelukkig stuk vlees. (7) 

33.Dit vaartuig is niet nieuw meer. (9) 
 

43. Een boom en vlees maakt plaats. 
(6) 

34. Een paling in een boom. (6) 
 

44. Een gek in een gebedsplaats. (7) 

35. Een bos van het kerkhoofd. (9) 
 

45. Plaats van een rode roofvogel. 
(10) 

36. Deze gevaarlijke projectielen missen 
      de eerste letter. (5) 

46. De straatkoopman. (8) 

37. Het water tussen twee heuvels. (10) 
 

47. Een omgekeerd voegwoord achter 
      een toegang. (6) 

38. ’t Nieuwe turfland. (8) 
 

48. De omgeving met treinrails. (10) 

39. Zwarte kraaien in het grote bos. (10) 
 

49. Een heuvel om in te wonen. (10) 

40. Het beschilderen van muren. (6) 
 

50. Een sereen turflandschap. (9) 

 
 

 
 
   Verslag Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi 2016. 
 

 

Op zaterdag 9 januari 2016 organiseerde de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. 
(SZO) voor de 37ste keer het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi. Het 
districtstoernooi zaalvoetbal van COVS District Oost.  
 

Er hadden zich 11 COVS-groepen van de 13 groepen uit COVS District Oost 
aangemeld. Alleen de COVS-groepen Enschede en Hengelo hadden zich in een 
eerder stadium reeds afgemeld. Op het Voorzittersoverleg van 26 oktober 2015 was 
de loting verricht om het toernooi in 2 poules van 5 en 6 teams te spelen. We kregen 
op 3 januari jl. echter een afmelding van de Scheidsrechtersvereniging Zutphen e.o., 
zodat de secretaris te elfder ure het programma moest omgooien en werd een nieuw 
wedstrijdschema noodzakelijk. Het laatste team dat tijdens de loting uit de koker was 
gekomen, was de Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn e.o., zodat zij werden over-
geheveld naar poule B. Ook het lunchschema werd hierdoor in de war geschopt.  
De poule-indeling luidde nu als volgt. 
 
 



 - 15 -

Poule A: Nijverdal, Zwolle, Doetinchem, Nijmegen en Noord Oost Twente 
Poule B: Winterswijk, Arnhem, Apeldoorn, Deventer en Almelo 
 

Het toernooi werd zoals vanouds weer gehouden in Sporthal ’t Huiken in Elburg en 
ving evenals vorig jaar aan om 9.30 uur ’s morgens met de wedstrijd tussen de 
teams van Nijverdal en Zwolle. 
 

Het moeizaam tot stand gekomen team van Zwolle bestond uit de volgende spelers: 
Coach Henk Maat en de spelers Tiemen de Boer, Mark van de Brug, Robin 
Evenboer, Jordy de Maar, Dirk Oostra, Vincent Smook en Petrik Woudsma. Op het 
laatste moment hadden er zich nog twee spelers afgemeld, zodat het toernooi met 
slechts drie wisselspelers moest worden afgewerkt. Ondanks het vele verlies van 
wedstrijden, werd er niet onverdienstelijk gespeeld.  
 

Dit jaar had Gerrit Magré mede gedeeld verhinderd te zijn wegens zijn 50-jarig 
huwelijksjubileum. Via de EHBO-vereniging Biddinghuizen, werden twee EHBO’ers 
bereid gevonden om als verzorger op te treden. 
 

Het team van Zwolle schoot in de openingswedstrijd tegen Nijverdal fel uit de 
startblokken en kregen daardoor ook enkele kansjes, maar de doelpunten vielen 
voor de organiserende vereniging – helaas – aan de andere kant. Ondanks enkele 
knappe reddingen van de doelman, kon hij het doel toch niet “schoon” houden. Het 
team moest nog zichtbaar aan elkaar wennen, want ze hadden nog nooit in deze 
samenstelling gespeeld. Door enkele foutjes in de verdediging prikte het team van 
Nijverdal er twee in (2 – 0). 
 

De tweede wedstrijd tegen Doetinchem was ongemeen spannend. Het spel golfde 
op en neer, maar geen van beide teams wist te scoren, zodat de brilstand (0 – 0) op 
het scorebord bleef staan. Toch speelde het team niet onverdienstelijk en met een 
klein beetje meer fortuin had de wedstrijd wellicht kunnen worden gewonnen, maar 
ook de tegenpartij was niet bij machte het verschil te maken. 
 

In de derde wedstrijd werd aangetreden tegen Noord Oost Twente. Dit team was 
zichtbaar een “maatje” tè groot en werd er kansloos met 4 – 1 verloren. De eer werd 
weliswaar gered, maar daar was ook alles mee gezegd. Met slechts één schamel 
puntje, kon het bereiken van de kruisfinales wel uit het hoofd worden gezet. 
Daarvoor waren de “grootmachten” Nijverdal en Noord Oost Twente te sterk. 
 

De laatste wedstrijd in de poule tegen Nijmegen was er één “om des keizers baard”. 
Toch was deze wedstrijd voor het team van Zwolle eigenlijk nog wel het mooist. 
Tegen deze partij werd er ook beter gecombineerd en lukte er meer. Toch was het 
team wellicht te “driest” met de drang naar voren te gaan, waardoor de verdedi-
gende taken enigszins werden verwaarloosd. Er werd in het eigen strafschopgebied 
een handsbal gemaakt, waarna de bal op de stip werd gelegd. De penalty werd in 
eerste instantie gemist, maar vervolgens toch nog benut. Na de snelle spelhervatting 
kwam er een counter van ons team, dat leidde tot de 1 – 1. Direct daarop werd er 
echter ook weer gescoord door Nijmegen, waarna even later de voorsprong ook 
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werd vergroot tot 1 – 3. Het team van Zwolle deed nog wel iets terug, maar verder 
dan de eindstand 2 – 3 kwam het niet. 
 

Noord Oost Twente werd winnaar van poule A met 8 punten. Nijverdal eindigde 
eveneens met 8 punten maar met een minder doelsaldo op de tweede plaats. 
Nijmegen werd derde met 5 punten, Doetinchem vierde met 
3 punten. Zwolle eindigde op de laatste plaats met slechts 1 punt.   
 

Arnhem werd winnaar van Poule B met 9 punten. Apeldoorn werd tweede met 8 
punten. Deventer werd derde met 7 punten. Op de vierde plaats eindigde 
Winterswijk en laatste in deze poule werd Almelo met 0 punten. 
 

In de eerste kruisfinale speelde Noord Oost Twente tegen Apeldoorn en nam 
Nijverdal het in de tweede kruis-finale op tegen Arnhem. De eerste wedstrijd 
eindigde in een 2 – 3 overwinning voor Apeldoorn, dat zich hiermee plaatste voor de 
finale. In de andere wedstrijd bleef het 0 – 0, zodat daar de shoot-outs de beslissing 
moesten brengen. In alle hectiek van “welles-nietes” werd de shoot-out – na een 
overtreding van de keeper van Nijverdal - gewonnen door Arnhem (0-1). Arnhem 
plaatste zich hiermee eveneens voor de finale. 
De “tumulteuze” (alle 5 veldspelers en 5 wisselspelers stonden bij beide teams in het 
veld) wedstrijd om de 3e en 4e plaats tussen Noord Oost Twente en Nijverdal 
eindigde ook gelijk in 1 – 1, zodat hier de shoot-out eveneens uitkomst zou moeten 
brengen. Dat lukte Nijverdal net iets beter, zodat zij beslag legden op de derde 
plaats. Noord Oost Twente werd vierde. 
 

De finale tussen Apeldoorn en Arnhem was ongemeen spannend, totdat een 
aanvaller van Arnhem de bevrijdende tweede treffer scoorde. Na de 0 – 2 was het 
verzet van Apeldoorn gebroken en kon Arnhem de wedstrijd rustig en beheerst 
uitspelen. Door deze winst plaatste Arnhem zich voor het NK zaalvoetbal van 
volgend jaar, dat waarschijnlijk eveneens door de Scheidsrechtersvereniging Zwolle 
e.o. (SZO) wordt georganiseerd. Apeldoorn legde beslag op de tweede plaats. 
 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van COVS District Oost, 
Han Marsman. De sportiviteitsbeker, de Piet de Vos bokaal, werd uitgereikt door de 
ere-voorzitter van de SZO, Jan Wissink. De winnaar van de sportiviteitsbeker werd 
dit jaar het team van Almelo. 
 

Het was weer een uitstekend verlopen zaalvoetbaltoernooi, dat een sportief verloop 
had. De arbitrage was dit jaar in handen Peter Bies en Jaap van Werven. De SZO 
kan weer terug zien op een uitstekend verlopen zaal-voetbaltoernooi. De organisatie 
was perfect, de lunch was uitstekend verzorgd, de verloting verliep geweldig. Wat 
willen we dan nog meer. 
 

Volgend jaar wordt het toernooi voor de 38ste keer door de SZO georganiseerd. 
Sporthal ’t Huiken in Elburg is reeds weer vastgelegd voor zaterdag 7 januari 2017. 
 

Secretaris SZO, Jan Lahuis. 
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  Belevenissen van SZO-lid Wilco Jansen in Afghanistan (II) 
 

 

Hallo allemaal,  
 

Zijn we weer. Ik heb genoeg om te schrijven want ik heb weer van alles meege-
maakt. Allereerst het bezoek van de commandant van de Landmacht, Generaal 
Mart de Kruijf. Een erg toegankelijke man en een “die-hard“ Feyenoord supporter. 
Nu heb ik een shirt van PEC Zwolle op mijn kantoor hangen en zag ik wel wat in 
een foto samen. Onderstaand zijn reactie. Feyenoord heeft de laatste jaren niet 
zo’n hele goede score tegen PEC Zwolle en dat was hij nog niet vergeten.  
 

Nadat hij uitgevlogen was vond ik het zelf ook tijd worden om “airborne” te gaan. 
Net buiten Mazar-e-Sharif ligt een groot militair kamp waar de adviseurs veel werk 
hebben, camp Shaheen. Dat is voor ons te bereiken met een helikopter. Dat zag ik 
natuurlijk wel zitten. Het is een vlucht van ongeveer 15 minuten dwars over Mazar-
e-Sharif met een mooi uitzicht. Op het kamp heb ik een rondleiding gehad. Dan zie 
je gelijk waarom NAVO advies noodzakelijk is. Wat een bende. Er staan ongeveer 
1500 militaire voertuigen, kapot en ongebruikt. De Amerikanen hebben veel achter 
gelaten maar men doet er helemaal niks mee. Er zit een soort opleidingscentrum 
voor nieuwe rekruten. Deze zijn echter niet te vertrouwen. Daarom leven ze in een 
afgesloten gedeelte zodat ze geen gevaar vormen voor de rest van het kamp. Ze 
zijn in opleiding maar overstappen naar b.v. de Taliban is erg makkelijk. Het is een 
kwestie van vraag en aanbod: Wie betaalt het meest? 
Dan zat ik natuurlijk in de decembermaand met de daarbij behorende activiteiten. 
We zitten op en Duits kamp c.q. camping dus alles was uit de kast gehaald om het 
maar zo goed mogelijk in te kleden. Die Duitsers zijn er echt van: Kerstdienst, 
kerstwake, kerstsamenzang, kerstmaaltijd, kerstmarkt. Je werd er helemaal 
horendol van. Hadden ze ook nog een aantal koperblazers ingevlogen die je overal 
hoorde. Op een gegeven moment ben je daar dus echt wel klaar mee en wil je de 
trombonist wel op een andere manier kennis laten maken met zijn trombone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig had de Duitse keuken wel rekening gehouden met kerstmis. Er werd drie 
dagen lang een overheerlijke en gevarieerde kerstmaaltijd geserveerd:  
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Kerstavond: slavink met aardappelpuree en rode kool  
1e Kerstdag: beeflapje met aardappelpuree en rode kool  
2e Kerstdag: braadworst met aardappelpuree en rode kool  
U begrijpt: Carlijn en Julien gaan hier de dupe van worden.  
Voorlopig geen rode kool meer op het menu. Ook niet met appelmoes.  
Onderstaand een sfeerimpressie van de kerstbijeenkomst (met rode kool) op 1e 
Kerstdag in onze bar, Lion’s Rock. Dat was wel erg leuk gedaan. Jan en ik zitten 
naast de hoogste Nederlandse militaire commandant, de kolonel Rob Hunnego. 
Alleraardigste man van de Marine die iedereen steevast “bemanning“ noemt. Je 
haalt de man van de zee maar de zee niet uit de man. Daarnaast een foto van de 
bijeenkomst. We hebben een Humanistische Geestelijk Verzorger, Ramaya. Een 
hele leuke vrouw die het luchtig had ingekleed. De Duitse toeteraars in geen 
velden of wegen te bekennen, beter voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna zijn we rustig doorgegaan richting Oud- en Nieuw. Uiteraard hadden de 
Duitsers weer allerlei feestjes georganiseerd. Er zit echter 1 belangrijk detail in de 
feestjes. De Nederlandse militairen hebben een alcoholverbod. De rest van de 
camping niet. Een uitstekende beslissing voor de Nederlanders want dat scheelt 
enorm veel gedoe. Geen dronken en zwalkende mensen, minder gewonden, geen 
vechtpartijtjes, geen mensen die gerepatrieerd worden en militairen die wel scherp 
hun werk doen. Vooral de jaarwisseling was voor veel buitenlandse militairen een 
reden om dan maar eens flink los te gaan. De Belgen hadden voor 75 militairen 
7500 blikken Jupiler bier ingevlogen, heel bijzonder. Ik heb daar geen begrip voor. 
Je zit in missiegebied en hier gaat een heel verkeerd beeld vanuit. Dus heb ik het 
verder ook niet opgezocht en hebben we oudejaarsavond een ouderwetse klaver-
jasavond gehad in de Lion’s Rock. Er waren in oktober al oliebollen en appel-
flappen ingevlogen, alleen was iemand vergeten ze uit de vriezer te halen. Dus 
hadden we dat pas op 1 januari. Ook goed maar dat komt later. Er was uiteraard 
geen vuurwerk op het kamp. Geluiden van bommen en granaten en vuurpijlen in 
de lucht is nou niet echt verstandig. Dat werd wel getoond op een groot scherm bij 
de Duitsers. Ik denk overigens dat diversen daar niet zo veel van gemerkt hebben. 
Vanuit Zwolle kreeg ik al diverse foto’s en filmpjes van Jacq en de kinderen dus dat 
ging ook prima. Ook hier hadden we “ De Klok ”. Dus wel samen aftellen. Daarna 
handen schudden en een half uur later lag ik in bed. Toen was het in Nederland 



 - 19 -

nog 21 uur dus heb ik maar even de telefoon op stil gezet. Ik had weinig trek in 
allerlei appjes en telefoontjes om 03.30 uur ’s nachts, dat kon ook de volgende 
dag. 
 

En dan 1 van de hoogtepunten tot nu toe. De Nieuwjaarsloop en Nieuwjaarsduik 
op 1 januari. Op ons Nederlands kamp, Dutch Mountain, kwam het lumineuze idee 
om dit internationaal te “maken”. Via de Duitsers een soort dompelbad laten vullen 
met 10.000 liter water. Er werden snel nog 300 Unox mutsjes ingevlogen. Dit werd 
op het allerlaatste moment nog bedacht en op een heel inventieve Hollandse 
manier geregeld. Aankomst mutsjes 31 december 22.00 uur. Juist op tijd. Ik 
verbaas me altijd hoe dit soort zaken toch weer lukt. Dan kan echt alleen bij de 
Nederlanders. Mooie ontvangst met de inmiddels ontdooide oliebollen. Gretig 
aftrek want de buitenlanders zijn gek op onze Hollandse zoetigheid. Na afloop 
overheerlijke erwtensoep (echt waar), warme choco en Duitse broodjes. Top 
geregeld. Er waren ongeveer 250 lopers in allerlei ludieke outfits. Ik was 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de lopers op het kamp. Je ziet een foto met 
alle verkeersregelaars. Ik had zelf besloten om voorop te fietsen met de voorste 
hardloper. Ik moest overigens behoorlijk aan de bak want die gozer, een Duitser, 
liep echt hard. Bij terugkomst ging de winnaar, laten we hem maar Günther 
Schlierenzauer noemen, samen met de Kolonel als eerste het water in. Een foto 
die De Telegraaf nog heeft gehaald. Uiteraard was Unox ook blij want die hadden 
goede reclame.  

Bijna alle lopers gingen het water in. Kon ook prima het was rond de 17 graden 
met enkele prachtig Nieuwjaars zonnetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar uiteraard wordt er ook gewerkt. De Nederlandse trainers zijn druk met hun 
taak: het adviseren en trainen van de lokale militairen en politie. Daarvoor worden 
ze onder andere begeleid door de Nederlandse Force Protection. Ik wilde ook 
graag wel een keer mee om te ervaren en te bekijken wat ze nu allemaal doen. 
Hieronder zie je wat beelden vanuit een Duits pantservoertuig, een Dingo.  
Zo manoeuvreren we dus door het lokale verkeer. We zijn op pad met meerdere 
voertuigen ter bescherming. Ook gaat er altijd een voertuig mee met medisch 
personeel die dus onmiddellijk medische zorg kunnen verlenen. De trainers worden 
als een soort VIP behandeld want de beveiliging wordt gedaan door de Guardian 
Angels van de Force Protection. Op de onderste foto zie je de boordschutter boven 
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pantser die de eerste veiligheid pakt. Op de bovenste foto zie je een mooie 
schaduw hiervan met een lokaal straatbeeld. 
 

Verder gaat het hier prima. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. We zitten in een 
redelijk vast ritme. Helaas een spierscheuring opgelopen in de kuit, met sporten. 
Dus nu even alleen op de fiets in de American Gym, ook een belevenis op zich. 
Genoeg tijd voor herstel dus ik kom straks topfit terug.  
 

Als ik straks weer fit ben zou ik nog wel een keer een wedstrijd willen fluiten, dat 
mis ik zeker wel. Maar Taliban Boys zijn naar aanleiding van recente misdragingen 
uit de competitie genomen. Kunduz United heeft geen stadion meer ( als gevolg 
van de Taliban Boys) en Mohda (MeS Op Het Doel Af) kan geen representatief 
elftal meer op de been brengen. Ook weer mede dankzij de Taliban Boys. Jammer 
voor mij maar ik vind het dan ook terecht dat de Taliban Boys niet meer mee 
mogen doen.  
 

Ondertussen zijn we, collega Jan en ik, bezig met wat onderzoeken. We hebben 
vooral een rol als wijkagent. En dat is prima voor de missie zeggen ze hier dan.  
Jacqueline, Julien en Carlijn doen het prima samen. Prima steun van velen. Ook 
fijn dat Opa en Oma elke maandag komen om op te passen. Ik krijg het nieuws 
vanuit Nederland goed mee. Whats App en internet werken redelijk, Skype gaat 
steeds beter.  
 

Tot horens maar weer.  
 

Groeten van camp Marmal, MeS, Afghanistan, Wilco Jansen. 
 

 
 
     Overlijden Bertus Spijkerman, secretaris SMO”. 
 

 
Op maandag 8 februari jl. bereikte ons het droevige bericht, dat Bertus Spijkerman, 
secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Meppel e.o. (SMO) was overleden. 
De heer Spijkerman werd slechts 74 jaar. Bertus Spijkerman was gedurende vele 
jaren secretaris van de SMO. Naast deze bestuursfunctie, vervulde hij ook tal van 
jaren een functie in het districtsbestuur van COVS Noord. Je zou dus kunnen zeg-
gen dat Bertus “in het harnas” is gestorven. Bertus Spijkerman was naast een 
COVS-man echter ook een KNVB-man, dat ook regelmatig “botste” met het beleid 
van de COVS. In dat opzicht was Bertus erg rechtlijnig en trok hij zijn “eigen” plan. 
Naast het bestuurslidmaatschap binnen de COVS, was Bertus Spijkerman ook een 
hele goede scheidsrechter, die het in KNVB District Noord bracht tot de groep II. 
Dat bracht hem niet verder dan de standaardklassen in de Eerste en Tweede 
klasse. Bertus Spijkerman, was een aimabel man. Op latere leeftijd begon hij ook 
nog in de zaal en floot hij menig zaalvoetbalwedstrijdje mee. De Scheidsrechters-
vereniging Zwolle e.o., wenst zijn vrouw Hennie en de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte om dit verlies te dragen! Dat Bertus thans mag rusten in vrede! 
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     Kaartcompetitie 2015 - 2016. 
 

 
De kaartcompetitie van de SZO is in volle gang. Vanwege de “logistieke” proble-
men bij Café Restaurant “De Vrolijkheid”, zal de SZO moeten uitkijken naar een 
andere locatie. Het bestuur had in eerste instantie de kantine van de v.v. Berkum 
op het oog, maar daar kunnen we in februari niet terecht. In verband met het af-
treden van Henk Schrik, gaat het bestuur ook op zoek naar een nieuwe vergader-
locatie. Om te trachten het zo centraal mogelijk in en rondom Zwolle te houden. 
Het is ook een mogelijkheid om te gaan rouleren onder de bestuursleden. De deel-
nemers aan de kaartcompetitie worden zo spoedig mogelijk omtrent de nieuwe 
(kaart)locatie geïnformeerd.   
 

 
 
     Districtsfinale spelregelwedstrijden COVS-teams. 
 

 

De districtsfinale spelregelwedstrijden voor COVS-team in COVS District Oost 
wordt gehouden op vrijdag 22 april 2016 en wordt georganiseerd door de Scheids-
rechtersvereniging Arnhem e.o. Niet alle COVS-groepen ut COVS District Oost 
doen hieraan mee. De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. heeft zich voor de 
zoveelste keer – helaas  - moeten afmelden.
 

 
 
     Thema-avond c.q. spelregelavond SZO. 
 

 

Op 19 januari jl. heeft het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. na 
afloop van de training bij de v.v. KHC te Kampen weer een thema- c.q. spelregel-
avond georganiseerd. In principe zijn deze clubavonden bestemd voor alle leden 
van de SZO, maar in eerste instantie worden deze thema- (spelregel-) avonden ge-
koppeld aan de trainingsavonden, beurtelings in Kampen en Emmeloord. De vol-
gende spelregelavond is op dinsdag 16 februari a.s. te Kampen en op 15 maart 
a.s. in Emmeloord. In de bestuursvergadering van 11 februari jl. is afgesproken om 
de uitnodigingen zo breed mogelijk onder dse SZO-leden – via e-mail – te versprei-
den. De SZO-leden zonder e-mail zullen via andere wegen (mondelinge convoca-
ties of telefonisch) worden uitgenodigd. 
De leden van de SZO, die geen e-mail of internet bezitten, krijgen de uitnodiging 
met bijbehorende vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering per post 
thuis gestuurd. 
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Antwoorden op de spelregelvragen VELD, elders in het clubblad. 
Vraag 1 D  
Vraag 2 D  
Vraag 3 C  
Vraag 4 B  
Vraag 5 A  
 
Antwoorden op de spelregelvragen ZAAL, elders in het clubblad. 
Vraag 1 C  
Vraag 2 A  
Vraag 3 B  
 
 

 

 

* KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * KOPIJ * 
 

voor het april nummer moet 
 

uiterlijk woensdag 14 april 2016 
 

in het bezit zijn van het secretariaat: 
 

zie colofon op pagina 1 
 

of per e-mail 
 

e-mailadres:Jan.Lahuis@ziggo.nlof zwolle@covs.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
  
  
  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

 
    

    

 

Wij zijn méér dan druk

Bloemendalstraat 3, 7721 AL  Dalfsen

 T 0529 432512
E info@drukkerijmeijerink.nl
I www.drukkerijmeijerink.nl
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